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Pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam era otonomi daerah sangat memerlukan 

peranan dari Dinas Pariwisata setempat. Motivasi seorang pegawai sebagai tokoh utama yang 

dinilai paling bertanggung jawab atas keberhasilan dan keterpurukan atau baik dan buruknya 

pendidikan dan output yang dihasilkan. Motivasi kerja pegawai Dinas Pariwisata Kota Batu 

motivasi eksternal dan motivasi internal dimana motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal 

dari luar, yang berupa peraturan dan kebijaksanaan perusahaan. Pegawai yang berprestasi tentu 

saja akan mendapat pengakuan dari masyarakat dan penghargaan dari Dinas terkait. Penghargaan 

yang dimaksud tentu saja berkaitan dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini menggunakan konsep motivasi dari Alderfer ERG (existence needs, 

relatedness needs, dan Growth needs). menekankan bahwa ketiga jenis kebutuhan tersebut di 

usahakan pemuasannya secara simultan meskipun karena berbagai faktor seperti faktor sosial, 

budaya, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan dan kemampuan, seseorang dapat saja 

memberikan penekanan yang lebih kuat kepada salah satu diantara ketiga jenis kebutuhan itu. 

Sedangkan konsep prestasi kerja yang dipakai terdiri kualitas, kuantitas, ketaatan tugas dan 

sikap. Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian survey, lokasi penelitian Dinas 

Pariwisata Jl. Sultan Agung, Batu , populasi seluruh pegawai tetap yaitu 70 orang, sampel 

menggunakan total sampling, jenis data menggunakan data primner dan data sekunder, teknik 

pengumpulan data yaitu dokumentasi dan kuisioner, teknik pengukuran variabel yaitu skala 

likert, uji instrumen yaitu uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data menggunakan metode 

kuantitatif korelasional. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja 

karyawan Dinas Pariwasata Batu hubungan antara variabel existence atau kebutuhan yang 

berhubungan dengan fisik dengan prestasi kerja memiliki korelasi sebesar 0,855 atau 85,5%, 

sedangkan hubungan antara variabel relatedness atau kebutuhan interpersonal dengan prestasi 

kerja memiliki korelasi sebesar 0,525 atau 52,5%, dan hubungan antara variabel growth atau 

kebutuhan yang berhubungan dengan keinginan seseorang untuk berkembang dengan prestasi 

kerja memiliki korelasi sebesar 0,763 atau 76,3%. Sehingga dapat diketahui bahwa korelasi 

tertinggi adalah korelasi antara variabel existence atau kebutuhan yang berhubungan dengan fisik 

dengan prestasi kerja dengan nilai korelasi sebesar 0,855 atau 85,5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi korelasi yang erat antara variabel existence atau kebutuhan yang berhubungan 

dengan fisik dengan prestasi kerja. 

Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa: terdapat hubungan antara variabel existence 

memiliki korelasi sebesar 0,855 atau 85,5%, sedangkan hubungan antara variabel relatedness 

memiliki korelasi sebesar 0,525 atau 52,5%, dan hubungan antara variabel growth memiliki 

korelasi sebesar 0,763 atau 76,3%.. Pimpinan atau Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu 

hendaknya memberi motivasi kepada para pegawai untuk berprestasi. Kebutuhan motivasi 

diperlukan untuk mendapatkan kecukupan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal untuk 

lebih memotivasi pegawai dalam berprestasi. Selain itu, perlu juga lebih memotivasi pegawai 



dari segi relatedness dan growth. Keduanya dapat dicapai dengan lebih memperhatikan 

hubungan sosial dengan seluruh elemen lingkungan kerjadan mendorong mereka untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

 

 

 

Tourism development in a regional autonomous is much needed tourism bureau. Motivation of 

the employee as primary person who has responsibility is very important to get success or 

weakness of the output. The motivation of them is content of internal and external. The external 

motivation came from rule and the poli9cy of their leader. The man who has achievement from 

any people and office came from promotion. 

This research was used motivation concept from Alderfer. There are existence needs, relatedness 

needs, dan Growth needs (ERG). Third of them is sed to get satisfaction with simultanly 

although any factors such as social, culture, and ability any person could give presure strongly to 

one of them. Work achievemnet concept is content of quality, quantity, and attitude. Research 

method is content of survey research, research location in Dinas Pariwisata Jl. Sultan Agung, 

Batu , the popualtion are 70 person of all the egovernment employee. Sample methode was used 

total sampling, data were primmary and secondary data, data collection were documentation and 

quisionery, variable mesurement was used likert scale, instrument test was used validity and 

reliability, analyze data tool was used corelaton quantitative method. 

Research result was showed corelation between motivation and work achievement of Batu 

Tourism Bureau’s government employee. Existence variabel has worth 0,855 or 85,5%. 

Corelation between relatedness and work achievement had worth 0,525 or 52,5%. Corelation 

between growth and work achievement had worth 0,763 or 76,3%. The highest corelation was 

existence.  

 


